
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 1 
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁĘCZNEJ 

z dnia 1 stycznia 2022 r. 

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łęczyńskiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b i ust. 3 oraz art. 47a ust. 1 i 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) 
w związku z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. 
ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 129, str. 
1), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części ustalonych zgodnie z uchwałą Nr VI/88/2015 
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r., położonych na terenie powiatu łęczyńskiego 
nakazuje się: 

1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących powiat łęczyński 
w ilości 27 sztuk z podziałem na odstrzał: 

a) 2 szt. w obwodzie nr 125 koło łowieckie Przepiórka nr 36, 

b) 1 szt. w obwodzie nr 139 koło łowieckie Przepiórka nr 36, 

c) 5 szt. w obwodzie nr 126 koło łowieckie Knieja nr 7, 

d) 2 szt. w obwodzie nr 127 koło łowieckie Bażant nr 53, 

e) 8 szt. w obwodzie nr 140 koło łowieckie Jeleń nr 3, 

f) 2 szt. w obwodzie nr 141 koło łowieckie Hubertus nr 11, 

g) 2 szt. w obwodzie nr 113 koło łowieckie Szarak nr 1, 

h) 5 szt. w obwodzie nr 128 koło łowieckie Szarak nr 1, 

- w terminie do dnia 31 marca 2022 r.; 

2) niezwłoczne dostarczenie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Łęcznej, gdzie będą przechowywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego 
w kierunku afrykańskiego pomoru świń; 

3) w przypadku wykluczenia afrykańskiego pomoru świń zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików 
przez myśliwego na użytek własny lub zniszczenie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików w sposób 
przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 
2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie 
o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz. Urz. UE L 300 z 14.XI.2009 r. z późn. zm.); 
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4) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łęcznej każdego przypadku padnięcia 
dzika; 

5) zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań laboratoryjnych 
stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie 
z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009. 

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego 
przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, 
Puchaczów i Spiczyn. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości. 
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